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Beste leden en ouders,
Eerst en vooral hopen we dat jullie, jullie vrienden en familie gezond zijn in deze vreemde
periode.
Door de huidige maatregelen ten aanzien van COVID-19 is zoals jullie weten het volleybalseizoen jammer genoeg eerder stopgezet dan voorzien. Maar het aftredende en nieuwe
bestuur hebben in deze periode niet stilgezeten en zijn volop bezig met de voorbereidingen
van het nieuwe seizoen.
Met deze nieuwsbrief willen we jullie graag informeren over de verschuivingen binnen onze
club (bestuur, trainers, spelers).
We hopen in Augustus de trainingen terug te kunnen hervatten en zo een toffe, sportieve
en gezonde start te nemen in het nieuwe seizoen.
Govoc

NIEUWE GOVOC BESTUUR
& JEUGDPLOEGEN
Het huidige bestuur heeft in het begin van het seizoen laten weten dat zij zouden aftreden
na seizoen 2019-2020. Na een lange zoektocht is er een nieuw bestuur samengesteld uit
leden, supporters, en sympathisanten van de club. Hierbij stellen we jullie dan ook graag
het nieuwe bestuur voor met de takenverdeling van de verschillende bestuursleden.
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VERANTWOORDELIJKHEIDEN

BESTUURSLEDEN

Administratie

Eline Vandewaerde
Julie Deckers

Sportief

Brecht Opsteyn
Leen Ramaekers

Marketing en Communicatie
(website/instagram/facebook, ploegfoto’s,
sponsors, organisatie evenementen,
nieuwsbrieven)

Diesh Poisquet
Evelien Bartels
Laurien Boumans
Martine Bartels
Steffen Monsieur

Sporthal / Gemeente
(Vastleggen sporthal, inkopen cafetaria)

Erwin Craeghs
Johan Gilissen

Overige
(scheidsrechters jeugdwedstrijden, Kantine,
Scorebord wedstrijden)

Voor scheidsrechters bij de
jeugdwedstrijden en om de
kantine open te houden engageert het hele bestuur zich.
Hiervoor gaan we ook beroep
doen op leden om alles in
goede banen te leiden, meer
info hierover aan het begin
van het nieuwe seizoen.

(Inschrijvingen, wedstrijdwijzigingen,
wedstrijdadministratie, verzekeringen)
(Trainers & spelers, jeugdwerking, organisatie
toernooien)

Het aftredende bestuur verdwijnt nog niet van het toneel en zal de eerste weken het nieuwe
bestuur ondersteunen zodat alles vlot blijft verlopen.
Het bestuur is steeds te bereiken op volgend mail adres: bestuur@govoc.be of door een
van de bestuursleden te contacteren.

Voor de DEF-jeugd, U11-U13 en U15 zijn we op zoek gegaan naar nieuwe trainers. We
kunnen meedelen dat we voor de DEF-jeugd en de U15 reeds trainers gevonden hebben, voor de U11-U13 zijn de gesprekken lopende voor nieuwe trainers, wij zijn ervan
overtuigd dat deze snel gevonden zal worden en brengen jullie hiervan op de hoogte van
zodra we meer weten. Hieronder kunnen jullie de ploegsamenstellingen vinden met de
trainers die er dit seizoen weer een succesvol volleybaljaar van gaan maken.

DEF-jeugd
DEF-jeugd (U9) – Trainer: Karin Kneepkens
Kirkels Lotte
Huijsmans Enora
Vandebosch Eline
Audureau Line
Rutten Lore
De Jeu Femke

U11-U13
U11-U13
Truyen Amber
Van Dael Anouk
Vranken Axelle
Hermans Gitta
Hermans Roos
Brouwers Lieke
Stultiens Fran
Hermans Isa (U13)
Krawinckel Louise (U13)

U15
U15 – Trainers: Free Bamps & Andy Heussen
Schrijvers Kyra
Maesen Loïde
Steegmans Jona
Vermeulen Maud
Vermeulen Minne
Craeghs Kayleigh
Brouwers Jelena
Als jullie vriendinnen, zussen, kennissen hebben die ook graag deel uit willen maken van
onze club, zijn zij altijd welkom voor een vrijblijvende proeftraining en kan er contact opgenomen worden met een van de bestuursleden.

senioren ploegen
Doordat er een competitiehervorming is op Limburgs en nationaal niveau weten we nog
niet in welke reeksen onze senioren ploegen spelen volgend jaar. Wel kunnen we de
ploegsamenstelling en de bijhorende trainers bekend maken. Franky Reijmen blijft trainer
van de dames A, bij de dames B is er een trainerswissel. Ook een aantal spelers zijn gewisseld van ploeg en er zijn een aantal spelers die zich nieuw aansluiten bij de club.

Govoc Dames A

Govoc Dames B

Trainer – Franky Reijmen
Cretskens Evy
Dirkx Sofie
Palmans Melissa
Quicken Janne
Roijakkers Gitte
Rutten Elke
Schols Lynn
Schols Rani
Swennen Laurine
Versteegen Noah

Trainer – Jos Vanwijck
Boumans Laurien
Boumans Rianne
Deckers Julie
Dirkx Yoni
Henckens Sofie
Hermans Elke
Lemmens Sofie
Roijakkers Liesbeth
Vandewaerde Eline
Van Loon Lieve

Wedstrijden 2020-2021
Wedstrijdkalenders zijn nog niet bekend.
Alle wedstrijden gaan waarschijnlijk in de sporthal van Geistingen gespeeld worden omwille
van de verbouwingen aan de kantine in de sporthal van Ophoven. De wedstrijden trainingsuren en dagen liggen nog niet vast, dit wordt later nog meegedeeld.

evenementen 2020-2021
Afgelopen seizoen hebben we een aantal evenementen niet kunnen laten doorgaan. Maar
volgend seizoen gaan we weer een aantal evenementen organiseren, volgende evenementen gaan zeker georganiseerd worden. Voor de evenementen vragen we net zoals vorige
seizoen inzet en deelname van alle spelers.
Restaurantdag
Ontbijtmandjes
Nachttoernooi

